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RESUMO – A produção de alface hidropônica é expressiva, contudo estudos 

a fim de refinar as tecnologias disponíveis atualmente são escassos, bem como 

informações sobre desempenho local das cultivares. Objetivou-se selecionar as 

melhores cultivares de alface americana para o cultivo em estufa convencional e 

telado ambos sob sistema hidropônico no verão de Jataí – GO. Foram conduzidos 

dois ensaios em esquema de blocos casualizados com três repetições, um no 

ambiente telado e outro na estufa, foram considerados como tratamentos as 11 

cultivares avaliadas. As mudas foram transplantadas para canaleta de crescimento 

final 17 dias após a semeadura, a colheita ocorreu aos 33 dias de bancada final, 

foram avaliadas as características formação de cabeça, teor de clorofila total, teor de 

sólidos solúveis, matéria fresca total, comercial, de caule e raiz, número de folhas, 

comprimento e diâmetro de caule. Os resultados de ambos os ensaios foram 

submetidos à análise de variância e ao teste de comparação múltipla de médias 

Scott-Knott. Todas as cultivares apresentaram padrão comercial ao final do 

experimento com variações de desempenho entre os ambientes, mostrando bom 

desempenho nas condições experimentais. 

 

Palavras-chave: Ambientes; Lactuca sativa; seleção de cultivares. 
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AGRONOMIC BEHAVIOR OF AMERICAN LETTUCE CULTIVARS IN 

HYDROPONIC SYSTEM 

 

 SUMMARY – The production of hydroponic lettuce is expressive, however 

studies in order to refine currently available technologies are scarce, as well as 

information on local performance of cultivars. The objective of this work was to select 

the best cultivars of American lettuce for conventional cultivation in greenhouse and 

greenhouse under canvas, both in hydroponic system in the summer of Jataí, GO.. 

Two block trials were conducted with three replications, one in the greenhouse 

conventional environment and the other in the greenhouse under canvas and 

evaluated cultivars were considered as treatments. The seedlings were transplanted 

to final growth channel 17 days after sowing, harvesting occurred at 33 days of final 

stand, characteristics of head formation, total chlorophyll content, soluble solids 

content, total fresh commercial matter, stem and root, number of leaves, length and 

stem diameter. The results were submitted to analysis of variance and the means 

multiple comparison test of Scott-Knott. All cultivars presented a commercial pattern 

at the end of the experiment with variations of performance between the 

environments, showing good performance in the experimental conditions. 

 

Keywords: Environments; Lactuca sativa; selection of cultivars.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça folhosa presente diariamente na 

mesa dos brasileiros, possui grande importância tanto pelo volume consumido 

quanto pelo valor nutricional sendo fonte de vitaminas, sais minerais e fibras que são 

conservados devido ao consumo in natura na forma de saladas ou em lanches 

(BEZERRA NETO et al., 2005; SANTI et al., 2010; ZUFFO et al., 2016).  

Associado à crescente demanda do mercado consumidor em volume e 

qualidade de produtos hortícolas, o cultivo protegido em estufas e túneis bem como 

o cultivo hidropônico vem aumentando ano após ano (GUALBERTO et al., 2009) 

para suprir a sazonalidade da cultura, causada por efeitos climáticos, dificultando 

sua regularidade de oferta. 

Devido a sua origem em regiões de clima temperado a cultura é pouco 

adaptada a regiões com temperatura e luminosidade elevadas, fatores que 

influenciam diretamente na expressão do potencial genético, pois antecipam a fase 

reprodutiva (BEZERRA NETO et al., 2005). 

Apesar do surgimento de cultivares tropicalizadas (SALA & COSTA, 2012), o 

comportamento desses materiais não é o mesmo em todas as regiões produtoras, 

devendo-se esperar variabilidade morfogênica entre as cultivares para as 

características de produtividade e estudos locais permitem a recomendação de 

cultivares adaptáveis e estáveis na região na qual foi avaliada (BLIND & SILVA 

FILHO, 2015).  

Regiões como Jataí – GO, onde há ocorrência de temperaturas superiores a 

20ºC durante o ano todo, que segundo Viggiano (1990) estimulam o pendoamento 

da cultura, faz-se necessário o estudo da interação entre genótipo e ambiente, para 

disponibilizar ao produtor resultados de pesquisas que atuem na melhoria de sua 

produtividade fundamentada em ajustes de ambientes e cultivares. 

Objetivou-se selecionar as melhores cultivares de alface americana para o 

cultivo em estufa convencional e telado ambos sob sistema hidropônico no verão de 

Jataí – GO. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  A cultura da alface 

A alface (Lactuca sativa L.), pertencente à família Asteraceae, originou-se de 

espécies silvestres que podem ser encontradas no sul da Europa e na Ásia 

Ocidental (FILGUEIRA, 2008). É a hortaliça folhosa mais consumida no Brasil e a 3ª 

hortaliça em maior volume de produção, perdendo apenas para a melancia e o 

tomate, movimentando anualmente, em média, um montante de R$ 8 bilhões 

apenas no varejo, com uma produção de mais de 1,5 milhões de toneladas ao ano 

(ABCSEM, 2012). 

Filgueira (2008) descreve a alface como uma planta herbácea, com caule 

diminuto, não ramificado onde estão inseridas folhas grandes variando de lisas a 

crespas, apresentando ou não a formação de “cabeça”, com colorações e texturas 

variadas. 

Devido a sua origem na região do mediterrâneo (SALA & COSTA, 2012), as 

condições ideais para o cultivo da alface americana esta em torno de 23ºC durante o 

dia e 7ºC durante a noite (TURINI et al., 2011). Temperaturas muito elevadas 

aceleram o ciclo reduzindo a produtividade, estimulam a produção de látex deixando 

as folhas com sabor amargo e causando o pendoamento precoce (YURI et al., 

2005). Que são características indesejáveis para o mercado.  

As alfaces do tipo repolhudo-crespa, mais conhecidas como americana, 

possuem nervuras destacadas formando uma cabeça compacta. As folhas internas 

são mais claras e crocantes que do que as externas e são preferidas pela indústria e 

lanchonetes, contudo estes materiais tem conquistado, cada vez mais, o mercado de 

consumo in natura também (FILGUEIRA, 2008). 

Segundo Costa & Sala (2005), a alface do grupo solta crespa, representa 

70% do mercado nacional. Sendo as do grupo americana e lisa os quais 

representam 15% e 10%, respectivamente, e as representantes dos demais grupos 

correspondem a 5% do mercado. 

As cultivares do grupo repolhuda crespa ou americana, conquistaram o 

mercado de processamento na industrial, principalmente devido ao aumento das 
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redes de fast food, pois estes materiais apresentam maior resistência ao transporte 

e manuseio, mantendo sua crocância por mais tempo (YURI et al., 2002). 

Segundo dados do boletim Hortifruti Brasil de janeiro de 2018, as principais 

regiões produtoras de alface no Brasil, foram Ibiúna (MG), Mogi das Cruzes (MG), 

Mario Campos (MG), Caeté (MG) e Teresópolis (RJ), somando 16.286 ha na safra 

de inverno e 22.873 ha na safra de verão, na região Mogi das Cruzes 8% da área 

total é ocupada por hidroponias (HORTIFRUTI BRASIL, 2018).  

 

2.2  Interação genótipo x ambiente  

A interação genótipo x ambiente consiste na resposta diferenciada dos 

genótipos aos ambientes distintos, essa interação é de grande importância para os 

melhoristas no desenvolvimento e seleção de cultivares (MCKEAND et al., 1990). 

Em determinado ambiente a manifestação fenotípica é o resultado da ação do 

genótipo sob a influência deste ambiente. Quando os estudos são baseados em 

ambientes variados, além dos efeitos genéticos e ambientais há um efeito adicional 

resultante da interação entre o genótipo e o ambiente. As causas desta interação 

têm sido atribuídas a fatores fisiológicos e bioquímicos intrínsecos aos materiais 

cultivados (CRUZ & REGAZZI, 2001). 

A expressão do potencial agronômico de uma espécie, como a cultura da 

alface, depende da interação genótipo x ambiente (GUALBERTO et al. 2009). O 

mercado de cultivares da alface possui um grande número de materiais disponíveis 

aos produtores, devido aos avanços do melhoramento genético da cultura (ECHER 

et al., 2001).  

A adaptação de um material a vários ambientes é considerada de interesse 

para o pesquisador, contudo o melhoramento de cultivares não é direcionado 

especificamente para ambientes como os de sistemas hidropônicos (GUALBERTO 

et al. 2009) e surgem dificuldades quando as cultivares interagem com ambientes 

(BORÉM, 1997). 

Levando em consideração a forma de cultivo da alface que se dá em ciclos 

sucessivos durante o ano todo, espera-se a ocorrência de uma elevada interação 

genótipo x ambiente, mesmo quando o cultivo se dá em ambiente protegido 

(GUALBERTO et al. 2009). Essa interação pode ser influenciada por fatores 

fisiológicos, adaptativos e bioquímicos próprios de cada genótipo e a interação G x A 
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mostra a diferença na expressão final do potencial dos genótipos (CRUZ & 

CARNEIRO, 2003; CRUZ & REGAZZI, 2001; EBERHART & RUSSEL, 1966). 

O estudo desta interação está presente na avaliação de diversas 

características, especialmente as relacionadas aos componentes de produção que 

normalmente são controlados por muitos genes e altamente influenciados por 

ambientes (SILVA, 2017). Lafta et al. (2017) avaliou o efeito da interação genótipo x 

ambiente sob as características matéria fresca de planta, porcentagem de plantas 

com haste alongada, incidência de tip burn e folhas danificadas pelo calor em alface 

crespa verde e vermelha em cinco cidades americanas considerando diferentes 

épocas de plantio, com este estudo os autores perceberam que o plantio ocorrendo 

de janeiro a março os materiais apresentaram alto rendimento e o atraso no plantio 

de março a maio resulta em redução do rendimento e aumento de transtornos 

relacionados ao calor. 

 

 

2.3  Cultivo Hidropônico 

A hidroponia (Hydro = água e ponos = trabalho) é a ciência de cultivar plantas 

sem solo, onde a nutrição das mesmas é feita a partir de uma solução composta por 

todos os macro e micro elementos essencial ao desenvolvimento da cultura 

(BAPTISTA, 2007).  

No contexto histórico o termo hidroponia foi utilizado pela primeira vez em 

1935, contudo somente na década de 60 com o desenvolvimento da primeira versão 

do sistema NFT (Nutrient Film Technique), notou-se o potencial do sistema para 

escalas comerciais. Na década de 80, a técnica foi consolidada mundialmente 

(TEIXEIRA-YAÑES, 2000; PADOVANI, 2012). 

Segundo Furlani et al. (2009) os fatores que promoveram a expansão dos 

cultivos hidropônicos foram: a qualidade do produto final, melhor ergometria pelo uso 

de bancadas, maior aproveitamento da área, possibilidade de cultivos sucessivos, 

menor incidência de pragas e doenças e portando menor uso de produtos 

fitossanitários, maior eficiência no uso de fertilizantes e maior tempo de prateleira 

dos produtos. 

No Brasil o sistema que se consolidou foi o NFT, que consiste em canais 

estreitos e inclinados, no qual as raízes são apoiadas, onde a solução nutritiva 
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armazenada em um reservatório é movimentada ciclicamente por meio de uma 

bomba de recalque de forma continua ou intermitente (TEIXEIRA-YAÑES, 2000).  

As principais culturas produzidas de forma hidropônica são a alface, a 

abobrinha, o aipo, o agrião, a cebolinha, o manjericão, a menta, o morango, o 

pepino, o pimentão, a rúcula, a salsa e o tomate, entretanto, a alface perfaz a 

preferência de 90 % dos hidroponicultores, justificada pela precocidade, alta 

produtividade e aceitação no mercado (HIDROGOOD, 2018). 

Para o sucesso do cultivo hidropônico, conhecer os aspectos nutricionais e de 

manejo das plantas inseridas no sistema de produção são de extrema importância, 

nesse contexto a composição da solução nutritiva e a vazão da mesma devem ser 

adequadas a espécie e local de produção a fim de se obter o máximo potencial do 

sistema (REZENDE et al., 2007), vale ressaltar que não existe uma solução nutritiva 

adequada para todas as culturas, cada espécie e/ou variedade possui sua própria 

exigência nutricional.   

Carmelo (1996) enfatizava a boa aceitação comercial de produtos 

hidropônicos, e ressaltava a importância da vazão da solução, que varia entre 1,5 a 

2,0 L min-1 para o bom desempenho do sistema, pois ajustes nessa variável podem 

resultar em economia de energia, água e menor custo inicial do sistema.  Rezende 

et al. (2007), afirmam que a vazão não influenciou  o crescimento da alface, somente 

a composição da mesma proporcionou diferenças em valores de biomassa fresca e 

diâmetro de caule. 

Quando associado a outras técnicas de cultivo protegido o sistema 

hidropônico fica isento a fatores adversos do ambiente como geadas, chuvas 

intensas granizo e ventos fortes, aumentando a qualidade do produto final 

(FERNANDES et al., 2002).  

 

2.4  Cultivo protegido 

O cultivo protegido consiste na modificação do ambiente natural a partir de 

técnicas ou estruturas, para se produzir espécies vegetais em locais ou épocas que 

não seriam possíveis de cultivo, maximizando a produção e melhorando a qualidade 

dos produtos (NIESING, 2006). 

Associado as novas tecnologias empregadas na agricultura, o cultivo 

protegido, tem a finalidade de solucionar os desafios da produção de alimentos de 
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maneira competitiva e sustentável, elevando assim a produtividade e qualidade dos 

produtos por meio de modificações do ambiente (DAREZZO et al., 2004). 

A alface é uma das plantas mais cultivadas em ambiente protegido (LOPES et 

al., 2010), seu cultivo sob estufa agrícola, permite a utilização intensiva da terra e do 

capital por meio de uma melhor distribuição de produção ao longo do ano 

(RODRIGUES et al., 1997). 

O mercado da plasticultura apresenta uma grande variedade de plásticos e 

malhas, com as mais diferentes finalidades, como as malhas foto conversoras que 

visam principalmente aumentar a eficiência fotossintética da cultura pela modificação 

do espectro da luz solar, evitando também danos por excesso de radiação solar e 

evitar danos físicos a cultura (MINUZZI et al., 2017). A duração, qualidade e 

exposição de luz modificam características de qualidade como coloração, espessura 

da casca, tamanho, teor de sólidos solúveis, vitamina C e massa de frutas e 

hortaliças, que são influenciados diretamente pela fotossíntese (CHITARRA & 

CHITARRA, 2005).  

Segundo Huertas (2006) para o manejo microclimático de estufas agrícolas, o 

uso de telas como as termorefletoras promovem a distribuição da radiação no dossel 

das plantas, um aporte máximo da radiação difusa, reflexão da radiação 

infravermelha, evitando o excesso da temperatura. Já telas pigmentadas de 

coloração preta reduzem a quantidade de radiação solar incidente (COSTA et a., 

2009) e telas pigmentadas vermelhas alteram a qualidade da radiação transmitida 

ao interior da estufa aumentando as ondas da faixa do vermelho e vermelho-distante 

e reduzindo as ondas da faixa azul, verde e amarela do espectro (LI, 2006). 

Scatolini (1996) observou que a cobertura plástica, aumentou em cerca de 1,2 

a 4,4ºC a temperatura interna da casa de vegetação em relação ao ambiente 

externo. Neves et al. (2016) trabalhando em campo aberto com telas de 

sombreamento de 30 e 50 % e telas termo-refletoras 30 e 50%, observaram que a 

produção foi maior com o uso das telas termo-refletoras e de sombreamento de 

50%, não diferindo da tela de sombreamento de 30%, o mesmo observado para 

matéria fresca comercial das plantas.  

Sales et al. (2014) avaliaram o efeito de telas como subcobertura (preta, 

termorefletora, vermelha e sem tela) e verificaram que na temperatura máxima a tela 



7 
 

 
 

vermelha foi similar ao não uso de tela como subcobertura, sendo em média 3ºC 

superior aos outros tratamentos e 6ºC superior ao ambiente externo.  

O cultivo de alface em ambiente protegido como estufas em alguns casos, 

pode modificar o microclima negativamente, aumentando demais a temperatura 

interna do ambiente. Temperaturas acima de 30ºC e alta pluviosidade afetam a 

produção de alface, e o cultivo protegido sob telados podem minimizar os efeitos 

proporcionados por estes fatores (FIGUEIREDO et al., 2004). 

 



8 
 

 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em uma propriedade rural, do município de 

Jataí, região Sudoeste de Goiás no inicio do período do verão, com as coordenadas 

17o53’08’’S e 51o40’12’’O e 670 m de altitude. O clima, conforme a classificação de 

Köppen é Aw, tropical de savana e megatérmico com estações seca e chuvosa 

definidas. A temperatura média anual é de 23,7°C e a precipitação anual média de 

1644,9 mm (INMET, 2018).  

Os dados de temperatura e umidade durante a condução do experimento 

foram recolhidos dentro dos dois ambientes de cultivo a cada 15 minutos por um 

termo-higrômetro com data logger modelo HT- 4000, instalado a um metro de altura 

do solo no centro geométrico de cada ambiente de cultivo (Figuras 1 e 2).  

 

 

Figura 1. Temperaturas máxima, mínima e umidade relativa registradas no interior 

da estufa durante o período de condução do experimento. Jataí-GO, 2018.
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Figura 2. Temperaturas máxima, mínima e umidade relativa registradas no interior 

da Telado durante o período de condução do experimento. Jataí-GO, 2018. 

 

 Foram conduzidos dois ensaio simultâneos, ambos em blocos casualizados e 

sob sistema hidropônico de cultivo (NFT), o primeiro foi conduzido em uma estufa 

tipo arco 7x40 m e pé direito de 5 m, disposta no sentido Leste-Oeste, com a lateral 

protegida por malha pigmentada vermelha ChoromatiNet® Leno e com cobertura de 

plástico leitoso com 150 μm de espessura (Figura 3 a). O segundo ensaio foi 

conduzido em um telado de 7x40 m, coberto com malha pigmentada vermelha 

ChoromatiNet® Leno com 30% de sombreamento (Figura 3 b).  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

8/
10

11
/1

0

14
/1

0

17
/1

0

20
/1

0

23
/1

0

26
/1

0

29
/1

0

1/
11

4/
11

7/
11

10
/1

1

13
/1

1

16
/1

1

19
/1

1

22
/1

1

25
/1

1

28
/1

1

1/
12

4/
12

U
m

id
ad

e 
R

el
at

iv
a 

(%
) 

Te
m

p
ar

at
u

ra
 (º

C
) 

UR Temp. Máx Temp. Mín



10 
 

 
 

 

Figura 3. Ambientes de realização dos ensaios: (A) Estufa convencional; (B) Telado 

coberto com malha pigmentada vermelha ChoromatiNet® Leno. UFG, Jataí – GO, 

2018. 

 

Os tratamentos consistiram em onze cultivares de alface americana, segue 

abaixo as características das cultivares de alface utilizadas no experimento. 

‘Tainá’, cultivar da empresa Sakata ® com cabeças compactas, boa formação 

de ombro e excelente sabor (SAKATA, 2019); 

‘Angelina’, cultivar da empresa Sakata ® que produz bem mesmo com 

oscilações climáticas, indicada para meia estação, plantas vigorosas com excelente 

formação de saia, cabeças fechadas, compactas e uniformes em campo aberto e 

hidroponia, moderado nível de resistência à bacteriose e adaptada a regiões 

tropicais com ciclo médio de 70 dias (SAKATA, 2019); 

‘Santa celeste’, cultivar da empresa Hazera ® indicada para a semeadura em 

verão, com tolerância ao pendoamento precoce e a deficiência de cálcio, boa 

sanidade, fechamento de cabeça, uniformidade e ciclo de 35-40 dias após o 

transplantio (HAZERA, 2019); 

‘Mauren’, cultivar da empresa Feltrin ® indicada para o plantio no verão e bom 

fechamento e proteção da cabeça com ciclo de 65-75 dias; (SEMENTES FELTRIM, 

2019). 
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‘Lucy Brown’, cultivar da empresa Seminis ® indicada para o cultivo no verão, 

com a formação de plantas grandes e vigorosas com folhas grossas que protegem a 

cabeça resistente ao vírus lettuce mosaic raça1 e com ciclo de 45-55 dias (SEMINIS, 

2019); 

‘Bruma’, cultivar da empresa Rijk Zwaan ®, indicada para cultivos de 

primavera e verão em condições amenas, com formação de cabeças compactas 

(RIJK ZWAAN, 2019); 

‘Evely’, cultivar da empresa Hortec ® recomendada para o plantio no verão 

com boa proteção e formação de cabeça, tolerância a pendoamento precoce, 

deficiência de cálcio (tip burn) e Xanthomonas campestris e ciclo de 80-85 dias 

(HORTEC, 2019); 

‘Aroeira’, cultivar da empresa Eagle ® planta compacta com cabeças menores 

com boa tolerância ao calor e chuvas, indicada para plantio o ano todo e ciclo de 75 

a 80 dias (HORTIBRAS, 2019). 

O Sistema NFT foi composto por um conjunto hidráulico de bancadas de 

cultivo, um tanque de armazenamento de solução nutritiva, com capacidade de 

5000L e um conjunto motobomba de 1cv, ligado a um temporizador (“Time”), 

programado para permanecer ligado por sete minutos e desligado por 15 minutos 

durante o dia (6:00 às 19:30 horas) e no período noturno com apenas três 

acionamentos de 15 minutos, as 21:00, 00:00 e 03:00 horas. 

A solução nutritiva foi conduzida do reservatório até os canais de cultivo, por 

meio de um conjunto motobomba, passando pelas raízes na forma de lâmina, 

possibilitando que a planta absorvesse a água, os nutrientes e o oxigênio, e 

retornava por gravidade ao reservatório, formando um sistema fechado. 

Esse sistema foi composto por três fases distintas de produção: berçário 

(produção de mudas), pré-crescimento e crescimento final. 

Em todas as fases do experimento a composição da solução nutritiva utilizada 

foi à mesma de uso comum pelo dono da propriedade onde os ensaios foram 

conduzidos, segue a descrição da mesma: Para o preparo de 1000L da solução 

nutritiva, foi utilizado: 414g de nitrato de cálcio (15,5% de N e 18% de Ca), 276g de 

nitrato de potássio (12% de N, 43% de K2O, 1% de S e 1% de Mg), 219g de sulfato 

de magnésio heptahidratado (1% de K2O, 11,8% de S e 9% de Mg), 81g de fosfato 

monoamônico cristal (12% de N e 61% de P2O5), 15g de quelato de ferro (6% de Fe 
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com agente quelatante EDDHA) e 4,8g de fertilizante misto com micronutrientes 

(4,10% de B, 4,09% de Cu EDTA, 4,09% de Mn EDTA, 0,916% de Mo, 0,814% de Ni 

e 1,60% de Zn). 

O manejo da solução nutritiva foi realizado diariamente por meio da reposição 

da água consumida, do acompanhamento da condutividade elétrica, que foi mantida 

em uma faixa de 1,2 a 1,5 mS cm-1, e da correção do pH, mantendo-o entre 6,2 e 

6,5. 

As cultivares de alface americana foram semeadas (08/10/2018) (Figura 4 - A) 

em placas de espuma fenólica (substrato estéril, feito de espuma à base de resina 

fenólica, livre de fungos e bactérias) com as células de 2 x 2 x 2 cm, umedecidas 

com água. Em cada célula da espuma fenólica foi inserida uma semente peletizada. 

Após a emergência as células foram colocadas no berçário (Figura 4 – B) na qual 

receberam solução nutritiva, durante 7 dias. 

 

Figura 4. Etapas de produção: (A) Semeio em espuma fenólica; (B) Berçário; (C) 

Bancadas de pré-crecimento; (D) Mudas prontas para o transplantio; (E) Canaletas 

de crescimento final; (F) Plantas na colheita. UFG, Jataí- GO, 2018. 

 

Posteriormente a retirada das mudas do berçário (25/10/2018) as mesmas 

foram transferidas para as bancadas de pré-crescimento (Figura 4 – C) que eram 

compostas de 18 perfis hidropônicos de polipropileno, com 6,0 m de comprimento, 

com orifícios de 2,5 cm de diâmetro e 5 cm de largura cada, com uma largura de 
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bancada de cultivo de 2,0 m, com espaçamento entre plantas e perfis de 12 x 12 cm. 

Permanecendo durante o período de 10 dias, até atingirem de quatro a 6 folhas 

definitivas (Figura 4 – D). 

Após esse período (31/10/2018) foram transplantadas para as bancadas de 

crescimento final (Figura 4 – E), compostas de 9 perfis hidropônicos, com 6,0 m de 

comprimento, orifícios de 5 cm de diâmetro e 10 cm de largura cada, com 

espaçamento entre plantas e perfis de 25 x 25 cm, com declividade de 4%, onde 

permaneceram até a colheita (04/12/2018), com 33 dias de bancada final (Figura 4 – 

F).  

Na colheita foram avaliados o índice SPAD das cultivares com o auxílio de um 

clorofilômetro eletrônico do modelo clorofiLOG Falker, sendo feita a leitura de 5 

plantas e 3 folhas por plantas, todas da parte da saia da cabeça. Foram também 

atribuídas notas para a formação de cabeça das cultivares seguindo critérios visuais 

estabelecidos por Blind & Silva Filho (2015) expressos na Figura 3. 

 

 

Figura 3. Aspecto morfológico observado em alface americana: Cabeça formada 

(A), cabeça mal formada (B) e ausência de formação de cabeça (C). Fonte: Blind & 

Silva Filho, 2015. 

 

A parcela experimental consistiu em 6 plantas, para realizar as avaliações 

foram colhidas 4 plantas centrais da parcela, com as quais realizou-se as seguintes 

avaliações: 

 Matéria fresca total (MFT), baseada no peso total das plantas colhidas 

retirando-se a raiz;  

 Matéria fresca comercial (MFCo), baseada no peso das plantas após a 

retiradas de folhas inviáveis para a comercialização e da raiz; 

  Matéria fresca de raiz (MFR) baseado no peso das raízes; 
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 Matéria fresca de caule (MFCa), baseado no peso do caule após a 

desfolha, todos com o auxilio de uma balança analítica; 

 Diâmetro de caule (DC), obtido com o auxílio de um paquímetro digital 

medindo-se o centro do caule; 

 Comprimento de caule (CC), obtido com o auxílio de uma régua 

graduada; 

 Número de folhas (NF), contagem do número de folhas com no 

mínimo 5 cm de cada pé de alface, 

 Índice de área foliar (IAF), com o auxilio do medidor de área foliar 

eletrônico marca LI-COR, modelo 3100. 

 Sólidos Solúveis, obtido através de amostras foliares de todas as 

partes da planta que foram trituradas com o auxílio de um 

multiprocessador e peneiradas a fim de obter apenas o líquido contido 

na amostra a partir do qual se realizou a leitura com um refratômetro 

digital de bancada modelo RTD-95. 

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e ao teste de 

normalidade de Shapiro-Wilks com o auxílio do software estatístico Rbio (Bhering, 

2017) a 5 % de probabilidade e submetidos análise de comparação múltipla de 

médias Scott-Knott. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos resultados da análise de variância individuais e do teste F, 

pode-se constatar diferenças significativas entre as cultivares (p<0,05) para as 

seguintes características: teor de sólidos solúveis (SS), matéria fresca total (MFT), 

comercial (MFCo) e de caule (MFCa), número de folhas (NF), comprimento (CC) e 

diâmetro de caule (DC) e não foram observadas diferenças para o índice de clorofila 

(CLO), matéria fresca de raiz (MFR) e índice de área foliar (IAF) quando cultivadas 

em telado. Já quando o cultivo ocorreu em estufa convencional apenas o teor de 

sólidos solúveis (SS) e o índice de área foliar (IAF) não diferiram significativamente 

(Tabela 1).  

 

Tabela1. Resumo da análise de variância com o P-valor para as variáveis: índice de 

clorofila (CLO), teor de sólidos solúveis (SS), matéria fresca total (MTF), comercial 

(MFCo), de caule (MFCa) e raiz (MFR), número de folhas (NF), comprimento (CC) e 

diâmetro de caule (DC) e índice de área foliar, para os dois ensaios. UFG, Jataí-GO, 

2018. 

FV GL 
Telado 

CLO SS MFT MFCo MFCa MFR NF CC DC IAF 

Cultivar 10 0,6ns 0,07* 0,00* 0,00* 0,00* 0,1ns 0,01* 0,00* 0,00* 0,08ns 

Bloco 2 0,34 0,14 0,12 0,02 0,56 0,52 0,06 0,03 0,20 0,60 

CV (%)   13,12 17,50 8,20 8,67 11,37 11,69 8,76 9,01 6,45 16,56 

FV GL 
Estufa convencional 

CLO SS MFT MFCo MFCa MFR NF CC DC IAF 

Cultivar 10 0,03* 0,06ns 0,00* 0,01* 0,00* 0,03* 0,01* 0,00* 0,00* 0,051ns 

Bloco 2 0,14 0,59 0,11 0,04 0,12 0,69 0,05 0,11 0,48 0,54 

CV (%)   8,54 25,27 9,42 8,85 13,81 14,48 6,89 8,24 5,86 14,92 

¹ns = não significativo; * = significativo a 5 % de probabilidade pelo teste F. 

 

Os coeficientes de variação encontrados para todas as características no 

ensaio conduzido sob telado, foram inferiores a 20% e a maioria foram valores 
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próximos ou inferiores a 10% evidenciando reduzida sensibilidade a fatores 

experimentais não controláveis. Quando o ensaio foi conduzido sob estufa 

convencional o mesmo padrão foi mantido com exceção da variável teor de sólidos 

solúveis  que o coeficiente de variação foi de 25,27%, esse fato pode ser explicado 

pela grande diferença encontrada entre as cultivares para esta característica neste 

ambiente que resulta em elevadas somas de quadrados de resíduos, produzindo 

elevação das variâncias residuais e consequentemente do coeficiente de variação 

experimental. 

A variável clorofila foi adotada como critério de seleção pois, altos teores da 

mesma são interessantes para a cultura da alface por acrescentam ao material a cor 

verde intensa que atrai o consumidor (SANTOS et al., 2001). Apesar de a analise de 

variância apontar diferenças significativa para a variável índice de colofila no cultivo 

em estufa convencional o agrupamento de médias Scott Knot não possuiu 

sensibilidade para identificar essa diferença. Através do teste de agrupamento de 

médias de Scott Knot não foram observadas diferenças significativas entre as 

cultivares nem quando o cultivo ocorreu no telado, variando entre 35,83 a 45,67 IRC 

(Tabela 2), nem quando cultivadas em estufa convencional, variando entre 42,85 e 

52,40 IRC (Tabela3). 

A divergência de comportamento dos materiais para os ambiente pode 

relacionar-se com a qualidade da luz transmitida nos dois ambientes avaliados, onde 

no telado houve uma maior incidência do espectro de luz vermelho e vermelho 

distante que pode resultar em alterações fisiológicas na planta. As cultivares podem 

também ter eficiência fotossintética diferentes bem como respostas diferentes sob a 

atuação do espectro de luz incidente sob o fitocromo (BRANT et al., 2008; LIMA et 

al., 2011; TAIZ & ZAIGER, 2004).  
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Tabela 2. Médias das cultivares de alface americana para as variáveis: Clorofila (CLO); índice de área foliar (IAF); teor de sólidos 

solúveis (SS); matéria fresca total (MFT); matéria fresca comercial (MFCo); matéria fresca de caule (MFCa); diâmetro de caule (DC); 

comprimento de caule (CC) e número de folhas (NF), sob cultivo hidropônico em telado coberto com malha pigmentada vermelha no 

verão. UFG, Jataí – GO, 2018. 

 

CULTIVARES 
CLO IAF SS MFT MFCo MFCa MFR DC CC NF 

ICF cm² % g planta-1 g planta-1 g planta-1 g planta-1 cm cm um 

‘Lucy Brown’ 45,67 a 3430,44 a 2,46 a 256,83 b 221,83 c 13,66 c 34,33 a 2,00 b 5,70 b 24,66 a 

‘Escarcha’ 40,53 a 2758,94 a 1,46 a 266,66 b 233,83 c 18,50 b 40,25 a 2,30 a 6,46 c 25,33 a 

‘Serena’ 40,34 a 2934,21 a 2,13 a 348,00 a 296,25 a 21,75 a 32,16 a 1,84 b 10,26 e 24,89 a 

‘Tainá’ 42,87 a 2655,80 a 2,23 a 319,16 a 270,91 b 17,08 b 32,16 a 2,15 a 6,12 c 26,22 a 

‘Mauren’ 38,62 a 3399,58 a 1,80 a 301,00 a 264,16 b 17,16 b 32,91 a 2,10 a 6,50 c 26,55 a 

‘Evely’ 36,65 a 3668,88 a 2,10 a 293,66 a 241,33 c 15,91 c 37,25 a 2,07 a 6,62 c 24,22 a 

‘Irene’ 42,19 a 3973,25 a 2,13 a 237,41 b 204,41 c 11,33 d 34,83 a 1,82 b 4,60 a 22,78 a 

‘Angelina’ 41,00 a 3187,41 a 2,30 a 353,41 a 306,75 a 11,66 d 32,75 a 1,97 b 4,70 a 23,66 a 

‘Santa Celeste’ 38,83 a 3219,59 a 2,60 a 333,00 a 293,16 a 21,91 a 32,58 a 2,09 a 8,71 d 28,55 a 

‘Aroeira’ 35,83 a 3944,59 a 2,40 a 258,58 b 212,33 c 17,83 b 39,08 a 2,19 a 7,11 c 21,89 a 

‘Bruma’ 40,83 a 3762,20 a 2,33 a 316,41 a 258,25 b 14,25 c 40,25 a 18,04 b 7,19 c 20,94 a 

CV (%) 13,21   16,56   17,50   8,20   8,67   11,37   11,69   6,45   9,01   8,76   
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Tabela 3. Médias das cultivares de alface americana para as variáveis: Clorofila (CLO); índice de área foliar (IAF); teor de sólidos 

solúveis (SS); matéria fresca total (MFT); matéria fresca comercial (MFCo); matéria fresca de caule (MFCa); diâmetro de caule (DC); 

comprimento de caule (CC) e número de folhas (NF), sob cultivo hidropônico em estufa convencional no verão. UFG, Jataí – GO, 2018. 

CULTIVARES 
CLO IAF SS MFT MFCo MFCa MFR DC CC NF 

ICF cm² % g planta-1 g planta-1 g planta-1 g planta-1 cm cm un 

‘Lucy Brown’ 43,09 a 3363,30 b 1,90 b 293,50 b 253,44 b 17,61 a 32,72 a 2,11 b 6,10 b 20,19 a 

‘Escarcha’ 43,30 a 3749,67 a 2,16 b 272,58 b 247,41 b 23,00 a 30,00 a 2,34 a 7,92 d 21,50 a 

‘Serena’ 43,42 a 3061,91 b 3,23 a 327,58 a 277,83 a 19,41 a 33,33 a 1,96 c 8,03 d 20,41 a 

‘Tainá’ 44,36 a 2888,55 b 2,03 b 326,66 a 280,83 a 19,33 a 33,50 a 2,14 b 6,53 b 21,50 a 

‘Mauren’ 44,26 a 3185,79 b 3,23 a 276,05 b 241,44 b 16,55 b 36,33 a 2,15 b 5,84 b 20,52 a 

‘Evely’ 47,22 a 4124,37 a 2,90 a 277,58 b 247,64 b 18,00 a 33,25 a 2,02 c 6,75 b 21,22 a 

‘Irene’ 43,17 a 3313,16 b 2,43 b 244,08 b 218,25 b 15,41 b 27,33 a 2,03 c 6,36 b 19,16 b 

‘Angelina’ 42,85 a 3624,18 a 3,53 a 339,91 a 283,00 a 11,50 b 41,50 a 1,99 c 4,86 a 16,83 b 

‘Santa Celeste’ 43,65 a 2845,46 b 3,53 a 277,52 b 242,25 b 17,91 a 35,55 a 1,98 c 7,04 c 21,30 a 

‘Aroeira’ 52,40 a 4125,19 a 3,23 a 297,58 b 265,66 a 20,41 a 43,91 a 2,31 a 6,56 b 19,00 b 

‘Bruma’ 37,62 a 3188,54 b 3,30 a 336,69 a 299,08 a 14,52 b 35,22 a 1,88 c 6,62 b 20,08 a 

CV (%) 8,54   14,92   25,27   9,42   8,85   13,81   14,48   5,86   8,24   6,89   
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Outro parâmetro de importância na seleção de cultivares pensando no 

consumidor final, como a atuação da clorofila na coloração verde das folhas é o teor 

de sólidos solúveis que representa a doçura da folha, Sala & Costa (2012) 

evidenciam a importância do sabor adocicado nas folhas para a escolha do 

consumidor final. O teor de sólidos solúveis é uma medida indireta da quantidade de 

açucares, pois possui correlação linear positiva com as concentrações dos mesmos, 

contudo sua quantidade não estima o valor exato de açucares presente no tecido, 

pois outras substâncias como ácidos orgânicos, vitaminas, fenólicos e pectina, 

também são medidas, todavia os açucares representam 85-90% do valor expresso 

(CHITARRA & CHITARRA, 2005). 

Quando cultivadas em telado não foram encontradas diferenças entre as 

cultivares, variando entre 1,46 a 2,60 %. No entanto quando o cultivo ocorreu em 

estufa convencional as cultivares foram separadas em dois grupos o que continha as 

médias superiores variou entre 3,23 e 3,53 % e foi composto pelas cultivares 

‘Serena’, ‘Mauren’, ‘Evely’, ‘Angelina’, ‘Santa Celeste’, ‘Aroeira’ e ‘Bruma’ o outro 

grupo foi composto pelas demais cultivares e variou entre 1,90 e 2,43 %. 

Outro grupo de variáveis que foram consideradas para a seleção de cultivares 

foram as que relacionam ao volume das plantas como o índice de área foliar, 

matéria fresca total, comercial e de caule, diâmetro de caule e número de folhas.  O 

mercado de consumo in natura é alimentado pelo visual dos materiais e uma cultivar 

que com maior volume desperta o interesse do mesmo. Sediyama et al. (2007), 

destacam que as características de produção número de folhas e massa fresca de 

planta inteira são influenciados diretamente pela cultivar, fotoperíodo e temperatura 

e Oliveira et al. (2004) afirma que o peso de planta juntamente com o número de 

folhas são importantes características de produção e devem ser associados ao 

comprimento de caule que pode ser utilizado para indicar tolerância ao calor. 

Tratando-se da variável número de folhas, quando o cultivo ocorreu em telado 

não foram encontradas diferenças entre as cultivares com valores variando entre 

20,94 e 28,55 folhas planta-1. Quando o cultivo ocorreu em estufa convencional o 

número de folhas foi menor, e as cultivares foram classificadas em dois grupos o 

superior composto pelas cultivares ‘Lucy Brown’, ‘Escarcha’, ‘Serena’, ‘Tainá’, 

‘Mauren’, ‘Evely’, ‘Santa Celeste’ e ‘Bruma’ que obtiveram médias variando entre 

20,08 e 21,50 folhas planta-1. 
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Trabalhos como o de Santana et al. (2009), evidenciam a influência de 

diferentes ambientes no número de folhas, em sua pesquisa trabalhando com duas 

cultivares em quatro ambientes os mesmos observaram que a cultivar ‘Rafaela’ 

quando cultivada sob pleno sol foi superior aos demais ambientes com 24,75 folhas 

não diferindo do uso de sombrite a 50% de sombreamento com 22,75 folhas fato 

que se repetiu para a cultivar ‘Grandes Lagos’. 

As cultivares ‘Aroeira’ e ‘Angelina’, quando cultivadas em estufa apesar de 

não serem classificadas entre as cultivares com maior número de folhas planta-1 

obtiveram destaque para a característica índice de área foliar, com 4125,19 e 

3624,18 cm² respectivamente não diferindo das cultivares ‘Escarcha’ e ‘Evely’ 

indicando que apesar do baixo número de folhas, as mesmas apresentam um 

volume maior do que as demais. Quando o cultivo ocorreu no telado não foram 

observadas diferenças entre as cultivares para o índice de área foliar que variou 

entre 2758,94 e 3973,25 cm², demonstrando que para este ambiente o 

desenvolvimento das folhas foi similar entre as cultivares, pois não foram 

encontradas diferenças entre o número de folhas nem entre o índice de área foliar. 

Essas diferenças observadas entre os dois ensaios enfatiza a importância em 

estudos que avaliem a expressão fenotípica dos diferentes materiais disponíveis ao 

produtor em vários ambientes para que se tome a escolha assertiva em relação ao 

material a ser cultivado naquele local. 

Na literatura há uma grande discrepância para valores de matéria fresca total, 

variando muito de acordo com o ambiente no qual as cultivares são submetidas. 

Fernandes et al. (2018) trabalhando com alface americana sob cultivo hidropônico 

nas condições do semiárido brasileiro, média anual de 27,4 ºC e média máxima de 

33,3 ºC e média mínima de 22,6 ºC associado a insolação média de 236 h mensais,  

encontrou 136,5 g planta-1 de matéria fresca da parte aérea com ciclo de 53 dias. 

Luz et al. (2006) em Uberlândia avaliando o desempenho de cultivares de alface 

americana cultivadas com e sem silício na solução em sistema hidropônico notaram 

que as cultivares ‘Lucy Brown’ (452,33 g planta-1)  e ‘Tainá’ (410, 69 g planta-1), 

foram as de melhor desempenho não diferindo da ‘Aurélia’ (341, 49 g planta -1). 

Gualberto et al. (2009) afirma que a cultura da alface possui uma elevada interação 

genótipo x ambiente, justificando esses resultados. 
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Para as características matéria fresca total, no ambiente telado, as cultivares 

foram separadas em dois grupos o superior composto pelas cultivares ‘Serena, 

‘Tainá’, ‘Evely’, ‘Mauren’, ‘Angelina’, ‘Santa Celeste’ e ‘Bruma’ com médias variando 

entre 293,66 a 353,41 g planta-1 já quando se avaliou a matéria fresca comercial as 

cultivares foram classificadas em três grupos e das cultivares selecionadas entre as 

melhoras para matéria fresca total apenas as cultivares ‘Serena’, ‘Angelina’ e ‘Santa 

Celeste’ mantiveram-se no melhor grupo com 296,26; 306,75 e 293,16 g planta-1 

respectivamente; a cultivar ‘Evely’ desceu para o pior grupo de cultivares para esta 

característica demonstrando uma grande necessidade de descarte de folhas para a 

comercialização atribuída a sanidade das mesmas. 

No ensaio realizado em estufa convencional para matéria fresca total as 

cultivares foram separadas em dois grupos e o superior foi composto pelas 

cultivares ‘Serena’, ‘Tainá’, ‘Angelina’ e ‘Bruma’ com médias variando entre 326,66 e 

339,91 g planta-1 todas essas cultivares mantiveram-se entre as melhores cultivares 

para a característica matéria fresca comercial que também foi separada em dois 

grupos não diferindo da cultivar ‘Aroeira’ com médias variando entre 265,66 e 299,08 

g planta-1, a cultivar ‘Aroeira’ merece destaque pois o descarte de folhas foi tão 

pequeno que ela classificou-se entre as melhores para matéria fresca comercial. 

Oliveira et al. (2004) afirma que para melhor concorrência no mercado de 

alface hidropônica para o consumo in natura a embalagem deve conter peso 

superior a 300g, mesmo que haja a necessidade de embalar duas plantas juntas. 

Nesse contexto todas as cultivares atingiram esse padrão pois deve-se levar em 

consideração que as plantas são embaladas com as raízes. 

As variáveis relacionadas a caule são de extrema importância para a 

avaliação de cultivares de alface, pois além de relacionarem-se com o volume da 

planta relacionam-se com o ciclo da mesma, pois quando a planta de alface está 

saindo da fase vegetativa e entrando na reprodutiva ela começa a alongar seu caule 

para emissão do botão floral. 

A matéria fresca de caule justifica-se pelo comprimento e diâmetro de caule, 

pois caules mais cumpridos ou largos são mais pesados. No telado as cultivares 

foram separadas em três grupos o superior composto pelas cultivares ‘Serena’ com 

21,75 g planta-1 e a cultivar ‘Santa Celeste’ com 21,91 g planta-1. A superioridade 

dessas cultivares para esta característica explica-se através de outras 
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características a cultivar ‘Serena’ foi a que obteve maior comprimento de caule 10,26 

cm, uma característica indesejável pois quanto menor o comprimento de caule maior 

é a tolerância da cultivar ao calor. A cultivar ‘Santa Celeste’ também apresentou um 

grande comprimento de caule (8,71 cm) e um grande diâmetro (2,09 cm) esses 

valores podem estar relacionados ao ciclo da cultura que provavelmente se 

antecipou devido a sensibilidade destes materiais ao calor. 

Quando o ensaio foi conduzido em estufa convencional as cultivares foram 

separadas em dois grupos também; o superior para massa fresca de caule foi 

composto pelas cultivares ‘Lucy Brown’, ‘Escarcha’, ‘Serena’, ‘Tainá’, ‘Evely’, ‘Santa 

Celeste’ e ‘Aroeira’ com médias variando entre 17,61 e 23,00 g planta -1. A 

superioridade dessas cultivares para essa característica também devem-se a altos 

valores de comprimento e diâmetro de caule. No entando neste ambiente não foram 

observados valores excessivos para estas características mostrando boa adaptação 

dos materiais ao ambiente. 

Tratando-se exclusivamente da característica comprimento de caule no 

ensaio conduzido no telado a cultivar ‘Serena’ obteve uma média muito alta em 

relação as demais (10,26 cm) mostrando que a mesma não possui boa 

adaptabilidade ao ambiente, e as cultivares ‘Irene’ e ‘Angelina’ foram as que 

obtiveram menores médias 4,60 e 4,70 cm equivalentes entre si, mostrando uma 

boa adaptalidade destes materiais.  

Quando o ensaio foi conduzido sob estufa convencional, a cultivar menor 

comprimento foi obtido pela cultivar ‘Angelina’ evidenciando a excelente adaptação 

deste material em ambos os ensaios e as cultivares com maiores comprimentos de 

caule foram a ‘Escarcha’ e ‘Serena’ com 7,92 e 8,03 cm respectivamente, apesar 

desses serem os maiores valores os mesmos não são preocupantes e são 

considerados aceitáveis até para o mercado industrial que é exigente em relação a 

esta característica que pode influenciar no seu processamento, Resende et al. 

(2010), afirmam que a faixa de comprimento de caule adequada para 

comercialização para indústria deve ser entre 5 e 6 cm, sendo aceitáveis até 9 a 10 

cm, acima destes valores passam a ser inaceitáveis ou não recomendados. 

A Matéria fresca radicular foi outra característica utilizada para a seleção da 

cultivares e não foram encontradas diferenças entre as cultivares nem para o ensaio 

conduzido no telado onde as médias variaram entre 32,16 e 40,25 g planta -1 nem 
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para o ensaio conduzido em estufa convencional onde as médias variaram entre 

27,33 e 41,50 g planta-1 corroborando com Sediyama et al. (2009), trabalhando com 

cultivares do grupo americana, crespa e lisa encontraram os valores entre 30,00 e 

46,10 g de raiz planta-1 não sendo possível classificar nem mesmo entre grupos 

distintos de alface. 

As temperaturas registradas para os dois ambientes no período de condução 

do experimento (Figuras 1 e 2) são consideradas impróprias para o cultivo de alface 

(sendo registradas máximas de até 41,8 ºC na estufa e 35,3 ºC no telado), segundo 

Puiatti & Finger (2005) a faixa de variação ótima para a cultura fica entre 4 e 27 ºC. 

Contudo todas as cultivares avaliadas formaram cabeça em ambos os ensaios, no 

entanto estes fatores afetaram a qualidade das cabeças formadas. 

 

Tabela 4. Variação morfológica em cultivares de alface americana cultivadas sob 

sistema hidropônico no verão, classificadas em boa formação de cabeça (BFC), 

cabeça mal formada (CMF) e sem formação de cabeça (SFC). Jataí, UFG, 2018. 

Variação Mofológica %¹ 

Telado Estufa 

Cultivares BFC CMF SFC Cultivares BFC CMF SFC 

‘Lucy Brown’ 100,00 0,00 0,00 ‘Lucy Brown’ 100,00 0,00 0,00 

‘Escarcha’ 66,66 33,33 0,00 ‘Escarcha’ 100,00 0,00 0,00 

‘Serena’ 100,00 0,00 0,00 ‘Serena’ 100,00 0,00 0,00 

‘Tainá’ 66,66 33,33 0,00 ‘Tainá’ 100,00 0,00 0,00 

‘Mauren’ 66,66 33,33 0,00 ‘Mauren’ 33,33 66,66 0,00 

‘Evely’ 100,00 0,00 0,00 ‘Evely’ 100,00 0,00 0,00 

‘Irene’ 100,00 0,00 0,00 ‘Irene’ 100,00 0,00 0,00 

‘Angelina’ 100,00 0,00 0,00 ‘Angelina’ 100,00 0,00 0,00 

‘Santa Celeste’ 100,00 0,00 0,00 ‘Santa Celeste’ 100,00 0,00 0,00 

‘Aroeira’ 100,00 0,00 0,00 ‘Aroeira’ 100,00 0,00 0,00 

‘Bruma’ 100,00 0,00 0,00 ‘Bruma’ 100,00 0,00 0,00 

¹Porcentagem do total de plantas avaliadas. 

 

No ensaio conduzido no telado as cultivares ‘Escarcha’, ‘Tainá’ e ‘Mauren’ 

apresentaram 33,33% de suas cabeças mal formadas, quando conduzidas sob 

estufa convencional apenas a cultivar ‘Mauren’ foi afetada apresentando 66,66% das 

cabeças mal formadas Fabri et al. (2006) relaciona a temperatura como o fator 

ambiental relacionado ao problema de instabilidade morfológica. Blind & Silva Filho 

(2015), trabalhando com 19 cultivares em solo, com ausência e presença de 
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mulching orgânico, no período da estação seca da Amazônia central observaram 

que as cultivares ‘Rafaela’ (75%), ‘Irene’ (47%), ‘Mauren’ (58%) e ‘Lucy Brown’ 

(18%) das plantas sem a formação de cabeça, e apenas a cultivar ‘Kaiser’ 

apresentou formação de cabeça para todas as plantas avaliadas ressaltando que da 

totalidade 19% foram mal formadas. 
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5. CONCLUSÕES 

As cultivares avaliadas em  telado e estufa, atingiram padrão comercial para o 

mercado in natura, sendo recomendadas para o cultivo hidropônico no verão de 

Jatai-GO. A cultivar ‘Angelina’ apresentou tolerância  a altas temperaturas e 

excelentes desempenho para características de produção como matéria fresca total 

e comercial bem como boa formação de cabeça  
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